Експерти: Среброто ще се представя далеч по-добре от златото
Петък, 27 Април 2018 07:55

Банките и големите брокери, очакват като цяло равен пазар на златото, по отношение
на цената до края на годината, според анкета Reuters, публикувана вчера.

Далеч по-добре обаче, се очаква да се представя цената на среброто. Металът, се
очаква да възвърне част от загубените си позиции, спрямо златото.

Средните очаквания на 34 анализатори и трейдъри, са за цена на златото, при ниво от 1
334 долара за унция до края на годината, спрямо средната цена от 1 332 долара от
началото на годината до момента.

Очакванията на експертите, участвали в анкетата са за средна цена на златото от 1 352
долара за унция, което би представлявало ръст от едва 1% спрямо средната цена за
тази година.

„Очакваме, до голяма степен златото да се движи настрани“, според Хариш Галипели,
ръководител на звеното за търговия със суровини на Inditrade Derivatives & Commodities
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в Мумбай.

„Наскорошните геополитически събития, могат и да подкрепят цената на златото в
по-голяма степен, но намаляване на напрежението, би неутрализирало низходящия
потенциал на метала“, допълва още експертът.

Прогнозата на експертите за изминалата година, за средна цена от 1 250 долара за
унция, може да се каже, че се оказа доста точна, като средната цена на метала за
годината, би при ниво от 1 258 долара за унция.

Златото се търгува между 1 300 и 1 366 долара за унция от средата на януари, като бе
под влиянието на крайно разнопосочни в действието си фактори.

Опасенията свързани с напрежение в отношенията между САЩ и Китай и Русия и
Китай, бяха в противовес с поскъпването на долара, което традиционно оказва
низходящ натиск върху цената на метала.

В допълнение, повишението на лихвите в САЩ, което се очаква да е изпреварващо пред
това в останалия свят, също се оказва традиционно неблагоприятно върху цената на
златото.

Далеч по-оптимистични са очакванията за цената на среброто. Прогнозите са за средна
цена на среброто от 17.28 долара през тази година, спрямо 17.43 долара в началото на
годината. Средната цена на среброто от началото на годината е 16.72 долара за унция.

Следващата година, среброто се очаква да е при средна цена от 18 долара за унция,
или повишение от близо 5% спрямо нивата от 2018-та година.
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